Praha, 31. března 2017

Skupina Arca Capital požaduje po Evropské komisi prošetření státní podpory
poskytnuté GE při odkupu Agrobanky
Skupina Arca Capital podala dne 31.3.2017 k Evropské komisi stížnost z důvodu nedovolené
veřejné podpory poskytnuté skupině General Electric v souvislosti s odkupem části společnosti
Agrobanka v roce 1998. Jedná se o nedovolenou veřejnou podporu, která byla GE poskytnuta ve
výši téměř 20 miliard korun ze strany ČNB a zároveň ve výši 126 miliard korun získaných jako
garance od státu.
V rámci procesu privatizace společnosti Agrobanka v roce 1998 odkoupila skupina GE ziskové části
Agrobanky za velmi nízkou cenu 304 mil. Kč. Zároveň tím GE získala nejen záruky ve výši 126 miliard
korun od státu, ale také ze strany ČNB částku pro posílení kapitálové přiměřenosti banky ve výši 19,7
mld. Kč. Ihned po své privatizaci začala Agrobanka jako součást GE vytvářet zisk a již o rok později, v
roce 1999, vykázala čistý zisk ve výši 980 milionů Kč a vysoká ziskovost ve výši od 1 mld. Kč ročně
pokračovala i nadále v letech 2000 - 2015. Tato vysoká ziskovost Agrobanky jako součásti GE
dokazuje, že tuto podporu nebylo nutné v souvislosti s odkupem ziskových aktiv Agrobanky
poskytovat. GE kapitálový vklad ve výši 19,7 mld. Kč držela v Agrobance po celou dobu, aby si jej
následně v roce 2015 vyplatila formou dividendy.
Evropská komise vyhodnotila v roce 2007 posouzení tohoto kapitálového vkladu ve výši 19,7 mld. Kč
jako státní podpory za irelevantní. Důvodem k tomu byla skutečnost, že platnost této podpory v době
vstupu ČR do EU vypršela. EK však vydala v této věci nesprávné usnesení, když postupovala na
základě neúplných a nekorektních informací. Kapitálový vklad byl sice poskytnut GE ze strany ČNB v
roce 1998, tj. před vstupem ČR do EU, následně si však GE v roce 2015 tuto částku vyplatila formou
dividendy. Proto se jedná o veřejnou podporu, která se svojí časovostí týká období po vstupu ČR do
EU, tudíž je povinností EK posoudit, zda se jedná o státní podporu kompatibilní s vnitřním trhem či
nikoliv.
Součástí stížnosti je i výzva Evropské komisi, aby vyžádala od GE vysvětlení celé kauzy ohledně
nákupu zdravého portfolia tehdejší Agrobanky. Celý tendrový proces se totiž jeví jako velmi
nestandardní, neboť původně se účastnilo 16 účastníků a finálně zůstává pouze GE a
současně tendrová dokumentace v té době neobsahovala pro zájemce transparentní informace a to
právě o poskytnutí podpory ve formě kapitálového vkladu ve výši 19,7 mld. Kč, poskytnutých záruk až
do výše 126 miliard Kč pro nového vlastníka a navíc poskytnutí put opce jako záruky plného
odškodnění v případě neočekávaných závazků spojených s nákupem tohoto portfolia.

O společnosti Arca Capital:
Arca Capital je soukromá integrovaná investiční skupina se silnou středoevropskou působností. Arca Capital se zaměřuje
na rozvoj jak svých private equity aktivit (investičně zaměřených na energetiku, reality, retail a služby), tak i regulovanýc h
aktivit (zaměřených na budování a správu fondových struktur se zaměřením na ene rgetiku a reality a další obory
ve finančních službách). Dynamický růst zaměřený na kvalitu a udržitelný výnos se projevil v nárůstu aktiv skupiny, jejichž
objem přesáhl 1 miliardu EUR.
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